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  الباب الخامس

 االختتام

  

  الخالصة  .أ 

إنتهىي الباحث ىف حبث املسائل املتعلقة باملوضوع السابقة وحتليل البيانات املوجودة، قد 
  ينبغي على الباحث أن يقوم اخلالصة فهي كما تلى :

يف التعليم اللغة العربية يف املادة  اهلزلية مرسو الوسيلة ب تعبري الصور طريقة استخدام  عملية .1

كما   "منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمكيف الفصل اخلامس مبدرسة احملادثة 

 .صورة العاكسة ،واملشاهدة ،تنفيذ،التخطيط مناسب يف أربع املراحل:يعمل الباحث هو 

الدورة  ،والدورة االوىل ،قبل الدورة من بكل تعليم وتعلم وهو إبتداءويف أربع املراحل تنفيذ 

 .الثانية

اهلزلية يف التعليم اللغة العربية يف املادة احملادثة  مرسو الوسيلة ب تعبري الصور طريقة استخدام .2

، ترقية من  "منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمكيف الفصل اخلامس مبدرسة 

قبل عمل عدد التالميذ الذين ينالون معايري جناح  أوىل قبل الدورة حىت الدورة الثانية.

بعد العمل يف الدورة االوىل، كانت مهارة التالميذ . %43,59أو  اتلميذ 17األدىن وهو 

 اتلميذ 11% ولكّن 71,79قد نالو معايري جناح األدىن أو تبلغ  اتلميذ 28ترتقى وهي 

الذين مل ينجحون حىت حيتاج الباحث ان يقوم الدورة الثانية لتحسني النقائص املوجودة يف 

اقيمت على مرة ثانية الدورة  .الدورة االوىل وكالؤّكد على النتيجة احملصولة يف الدورة االوىل

% 89,74قد نالوا معايري جناح األدىن أو يبلغ على  اتلميذ 35الثانية والنتيجة تبلغ على 

.أكثر نتيجة تعلم التالميذ ونقول اّن معايري جناح األدىن تقليديًا قد ُحِصَل على مايرام

 مرسو لاوسيلة استخدام . فلذلك 60الىت قد معينة املدرسة هى  معايري جناح األدىنحصل 

"منبع العلوم" يف الفصل اخلامس مبدرسة اهلزلية يف التعليم اللغة العربية يف املادة احملادثة 

  يقال جناح.  تدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمكاإلب
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 االقتراحات  .ب 

يف التعليم اللغة العربية يف  اهلزلية مرسو الوسيلة استخدام  عن تنفيذ وبعد حبث الباحث
،  "منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمكيف الفصل اخلامس مبدرسة املادة احملادثة 

وسيلة استخدام  دة إىل تقّدمها ونشأا ىف تنفيذاإلقرتاحات لعلها نافعة ملساع فسيقّدم الباحث
  التالية:فهى كما . أما إقرتاحاا يف التعليم اللغة العربية يف املادة احملادثة اهلزلية مرسو ال
 ،"منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمكمبدرسةاللغة العربية  ينبغي ملعلم .1

ا. ألا يؤثر آثرا كبريا إىل النتائج احملصولة. وهذه األحوال تعني وغريمه أعمارهم، وكفاآم،
 .اللغة العربيةالطريقة املناسبة ىف تعليم 

وسيلة  أن منهج بأساتيذ املدرسة عرف الباحث من نتائج املقابلة الىت عملها الباحث .2
النشاطات التالميذ يف التعليم حىت هم جيدون بتعليق  يف التعليم اللغة العربية اهلزلية مرسو ال

املعارف والعلوم بنفوسهم ويعرفون أحواهلم لنيل البيانات واإلرشادات تتعلق بالتعليم. هي 
 طريقة مناسبة بأحوال التالميذ يف املدرسة.

  

 االختتام  .ج 

 أللهم حنمدك على كل نعم أعطى يتنا. ونشكرك على كل أسرار حكم منك.
 استخدامكمل هذا البحث العلمي مبوضوع " ستطيع  الباحث أن يوبنعمتك وحكمتك ي

مس اصف اخلال يفادثة  احملرتقية مهارة ل  (Komik)زليةاهلرسوم اللة يتعبري الصور بوس طريقة
 الباحث نية نظفعسى اهللا أن ي. ية اإلسالمية كرجنجاوين دمكائ"منبع العلوم" اإلبتدمبدرسة 

 عل هذا البحث العلمي نافع للباحث. لالعلمي البحث هذا تصنيف عملية يف اهللا يكره مما
 أوجه من العديد يزال ال الباحث االفه الذي العلمي البحث خاصة و لغري القارئ عامة.

 أفضل العلم البحث كونتل القراء من وانتقادات نصائح الباحث توقعي وبالتايل ،القصور
  .حسنأو 

 


